
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

16 лютого 2023 року 

 

м. Ковель         Початок: о 10:05 

          Закінчення: о 12:40 

 

Присутні члени постійної комісії: Григола О.,  Кіндер О., Мигуля А., Пініс І., 

Уніга О., Черняков В. 

 

Відсутні члени постійної комісії:  Клімук В., Козак О., Шпіка В. 

 

Запрошені: 

Багнова О. – секретар міської ради;  

Ваврищук А. – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

Васінович В. – начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

Дудка С.- начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

Дідковський Ю. –  начальник відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

Дячук В. - начальник Ковельського відділу податків і зборів з фізичних осіб та 

проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб 

ГУ ДПС у Волинській області; 

Жигаревич В. – заступник міського голови; 

Жолінська Л. - начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради; 

Іваненко Н. - начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради; 

Кондратович Ю. - начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради; 

Логвінов В. - начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

Маленицька Н. – заступник міського голови; 

Мацюк В. - начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради; 

Мурай Л. - начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

Романчук В. - начальник фінансового управління виконавчого комітету міської 

ради; 



Сагаль С. - начальник управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

Сачик Л. – заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради; 

Цьомик В. - начальник Ковельського управління Державної казначейської 

служби України Волинської області; 

Чуліпа І. – керуючий справами виконавчого комітету;  

Яковлев Т. – перший заступник міського голови. 

 

Присутні на засіданні:  

Антонюк П. – начальник територіального центру МВС № 0742 (на правах 

відділу м.Ковель);  

Козакевич О. – головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

Лис Р. – заступник начальника управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради; 

Лукашук Б. – помічник-консультант депутата Ковельської міської ради; 

Мазуров С. – начальник відділу муніципальної варти виконавчого комітету 

Ковельської міської ради; 

Миронюк А. - депутат міської ради; 

Мілінчук А., - депутат міської ради; 

Соловенюк П. – начальник відділу превенції Ковельського РУ ГУНП у 

Волинській області; 

Середюк А. – головний спеціаліст відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету міської ради; 

Стасюк Г. - депутат міської ради 

 

Головуючий на засіданні – голова постійної комісії Олег Уніга.  

 

Порядок денний: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань 

планування, бюджету і фінансів. 

 Доповідає голова постійної комісії Олег Уніга.  

2.Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Ковельської територіальної громади на 2022 рік за 2022 рік. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

3.Про виконання  бюджету Ковельської територіальної громади за 2022 

рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

4. Про внесення змін та доповнень до місцевих програм: 

1) Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 21.12.2022 

№ 29/11 “Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного 

забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових 



формувань, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної 

підготовки та мобілізації на 2023 рік”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій Мацюк. 

2) Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2021 

№16/20 “Про затвердження програми профілактики правопорушень і злочинів 

на 2022-2024 роки” із змінами і доповненнями. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій Мацюк. 

3) Про внесення змін до рішень Ковельської міської ради від 21.12.2022 

року №29/8 та від 28.07.2022 року №24/4. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

4) Про внесення змін до Програми фінансової підтримки та розвитку 

комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне 

територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської 

області на 2022-2024 роки. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія Жолінська. 

5) Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища в Ковельській територіальній громаді на 2023 рік. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

6) Про внесення змін до Комплексної місцевої програми захисту 

населення і територій Ковельської міської територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 2/16 (зі 

змінами та доповненнями). 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

7) Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

5.Про затвердження місцевих програм: 

1) Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

До 5.2. Інформація про хід виконання місцевої цільової програми “Житло 

для молоді на 2022 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна Іваненко. 



2) Про затвердження  місцевої  цільової програми “Житло для молоді на 

2023 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна Іваненко. 

3) Про Програму «Дистанційне обслуговування місцевих бюджетів» на 

2023 рік. 

Доповідає начальник Ковельського управління Державної казначейської 

служби України Волинської області Вікторія Цьомик. 

4) Про затвердження  Програми  покращення  функціонування Центру 

обслуговування платників Ковельської ДПІ Головного управління ДПС у 

Волинській області на 2023 рік.  

Доповідає начальник Ковельського відділу податків і зборів з фізичних 

осіб та проведення камеральних перевірок Управління оподаткування 

фізичних осіб ГУ ДПС у Волинській області Віктор Дячук. 

5) Про затвердження Програми забезпечення ефективної діяльності 

територіального сервісного центру МВС № 0742 (на правах відділу м. Ковель) 

регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області (філія ГСЦ 

МВС) на 2023-2024 роки. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2022р. № 29/23 

“Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2023 рік ”. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

7. Питання щодо регулювання земельних відносин: 

3) Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Киричку В. Б. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

4) Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Радчук А.Т. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

5) Про надання пільги щодо сплати земельного податку. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

8.(10) Про перейменування вулиці Мечникова та провулка 40 років 

Перемоги у місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

9.(15) Про затвердження Порядку оплати послуг за організацію та 

влаштування поминальних обідів за загиблими (померлими) 

військовослужбовцями Збройних сил України та інших військових формувань 

України, які загинули (померли) внаслідок військової агресії російської 

федерації проти України. 

Доповідає заступник начальника відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету міської ради Людмила Сачик. 



10.(16) Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає заступник начальника відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету міської ради Людмила Сачик. 

11.(17) Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

12.(18) Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

13.(19) Про надання дозволу на отримання  кредиту у формі овердрафт. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

14.(20) Про передачу газорозподільної системи. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

15. Різне. 

 

Присутні на засіданні:   

   

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії міської ради Олега Уніги розпочати 

роботу постійної комісії. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

         СЛУХАЛИ: 1. Про порядок денний засідання постійної комісії міської 

ради з питань планування, бюджету і фінансів. 

         Доповідає голова постійної комісії Олег Уніга.  

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань планування, бюджету і фінансів взяти за основу. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦЯ: голови постійної комісії з питань планування, бюджету і 

фінансів Олега Уніги: питання порядку денного №5.5 «Про затвердження 

Програми забезпечення ефективної діяльності територіального сервісного 

центру МВС № 0742 (на правах відділу м. Ковель) регіонального сервісного 

центру ГСЦ МВС у Волинській області (філія ГСЦ МВС) на 2023-2024 роки» 

заслухати перед питанням №2 «Про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Ковельської територіальної громади на 2022 рік за 2022 

рік». 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 



ПРОПОЗИЦЯ: порядок денний комісії з питань планування, бюджету і 

фінансів затвердити в цілому зі змінами. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань 

планування, бюджету і фінансів затвердити в цілому зі змінами. 

 

          СЛУХАЛИ: 2.(5.5). Про затвердження Програми забезпечення 

ефективної діяльності територіального сервісного центру МВС № 0742 (на 

правах відділу м. Ковель) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у 

Волинській області (філія ГСЦ МВС) на 2023-2024 роки. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

ВИСТУПИЛИ:  Антонюк П., Кіндер О., Уніга О., Яковлев Т. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

 

СЛУХАЛИ: 3.(2). Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Ковельської територіальної громади на 2022 рік за 2022 рік. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

ВИСТУПИЛИ: Кіндер О., Маленицька Н., Романчук В., Уніга О., Яковлев Т. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 4.(3). Про виконання  бюджету Ковельської територіальної 

громади за 2022 рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

ВИСТУПИЛИ: Жигаревич В., Кіндер О., Пініс І., Яковлев Т. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.  

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.  

 



СЛУХАЛИ: 5.(4.1).  Про внесення змін і доповнень до рішення міської 

ради від 21.12.2022 № 29/11 “Про затвердження Програми покращення 

матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України 

та інших військових формувань, проведення заходів територіальної оборони, 

мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2023 рік”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій Мацюк. 

ВИСТУПИЛИ: Кіндер О., Уніга О., Черняков В. 

ПРОПОЗИЦІЇ: 

1) доповнити преамбулу проєкту рішення після слів «…(лист від 30.01.2023 

№100) словами «…командира військової частини А 4655 (лист від 24.11.2022 

№4655/1/2…» та після слів (лист від 27.12.2022 3 704/8363-22-Вих,…» словами 

«…від 03.02.2023 №710/99-23-Вих)…»; 

2) в підпункті 1 пункту 1 суму 6 768 тис.грн замінити на 8 068 тис.грн; 

3) в другому абзаці підпункту 2 пункту 1 суму 6 768 тис.грн замінити на 8 068 

тис.грн; 

4) в графі 1 таблиці в колонці (Перелік заходів) після слів «…оргтехніки…» 

доповнити словом «…меблів…»; 

5) в графі таблиці (ВСЬОГО) суму 6 768 тис.грн замінити на 8 068 тис.грн; 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

враховуючи зміни. 

 

СЛУХАЛИ: 6.(4.2). Про внесення змін і доповнень до рішення міської 

ради від 23.12.2021 №16/20 “Про затвердження програми профілактики 

правопорушень і злочинів на 2022-2024 роки” із змінами і доповненнями. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій Мацюк. 

ВИСТУПИЛИ: Кіндер О., Мілінчук А., Соловенюк П. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 7.(4.3). Про внесення змін до рішень Ковельської міської 

ради від 21.12.2022 року №29/8 та від 28.07.2022 року №24/4. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

ВИСТУПИВ Олег Кіндер.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 



питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 8.(4.4). Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 

та розвитку комунального некомерційного підприємства Ковельське 

міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради 

Волинської області на 2022-2024 роки. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія Жолінська. 

ВИСТУПИЛИ: Пініс І., Романчук В. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 
 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Олега Уніги: вернутись до порядку 

денного.  

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Олега Уніги: питання порядку 

денного № 5.4 «Про затвердження  Програми  покращення  функціонування 

Центру обслуговування платників Ковельської ДПІ Головного управління 

ДПС у Волинській області на 2023 рік»  розглянути перед питанням  № 4.5 

«Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища в Ковельській територіальній громаді на 2023 рік». 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

 

СЛУХАЛИ: 9.(5.4). Про затвердження  Програми  покращення  

функціонування Центру обслуговування платників Ковельської ДПІ 

Головного управління ДПС у Волинській області на 2023 рік.  

Доповідає начальник Ковельського відділу податків і зборів з фізичних 

осіб та проведення камеральних перевірок Управління оподаткування 

фізичних осіб ГУ ДПС у Волинській області Віктор Дячук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 



 СЛУХАЛИ: 10.(4.5). Про внесення змін до Програми охорони 

навколишнього природного середовища в Ковельській територіальній громаді 

на 2023 рік. 

Доповідає головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради Оксана Козакевич. 

ВИСТУПИЛИ: Кіндер О., Пініс І. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 11.(4.6). Про внесення змін до Комплексної місцевої 

програми захисту населення і територій Ковельської міської територіальної 

громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 

2/16 (зі змінами та доповненнями). 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

ПРОПОЗИЦІЇ: 

1) в підпункті 1.1 пункту 1 суму 33821,0 тис.грн замінити на 34671,0 тис.грн; 

2) в підпункті 1.3 пункту 1 графі 9 (Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього:) суму 33821,0 тис.грн замінити на  

34671,0 тис.грн та на 2023 рік суму 12387,1 тис. грн замінити на 13237,1 

тис.грн;  

3) в додатку в таблиці в графі 5 розділу загального обсягу фінансування суму 

6419,9 тис. грн замінити на 7269,9 тис.грн; 

4) в додатку в графі (Всього обсяг фінансування по Програмі) в першій колонці 

суму 33 821,000 замінити на 34671,000 та четвертій колонці суму 12387,100 

замінити на 13237,100. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи зміни. 

 

 СЛУХАЛИ: 12.(4.7). Про внесення змін до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

ВИСТУПИЛИ: Кіндер О., Лис Р. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 13.(5.1). Про затвердження Програми реформування і 

розвитку житлово – комунального господарства Ковельської територіальної 

громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ВИСТУПИЛИ: Кіндер О., Яковлев Т. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 14. (До 5.2). Інформація про хід виконання місцевої цільової 

програми “Житло для молоді на 2022 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

Ніна Іваненко. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома./Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: 15.(5.2). Про затвердження  місцевої  цільової програми 

“Житло для молоді на 2023 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

Ніна Іваненко. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 16.(5.3). Про Програму «Дистанційне обслуговування 

місцевих бюджетів» на 2023 рік. 

Доповідає начальник Ковельського управління Державної казначейської 

служби України Волинської області Вікторія Цьомик. 

ВИСТУПИВ: Олег Уніга. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 



Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 17.(6). Про внесення змін до рішення міської ради від 

21.12.2022р. № 29/23 “Про бюджет Ковельської міської територіальної громади 

на 2023 рік ”. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

ВИСТУПИЛИ: Дудка С., Лис Р., Мазуров С.,  Маленицька Н., Мигуля А.,  Пініс 

І., Уніга О., Черняков В., Чуліпа І., Яковлев Т. 

ПРОПОЗИЦІЯ  голови постійної комісії Олега Уніги: вилучити з додатків 

№№3,6 позиції щодо виділення коштів для придбання та влаштування 

турнікетів в приміщенні  Ковельської міської ради для доопрацювання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії вилучити з додатків №№3,6 позиції щодо 

виділення коштів для придбання та влаштування турнікетів в приміщенні  

Ковельської міської ради для доопрацювання. 

  

Покинув засідання постійної комісії Андрій Мигуля. 

 

СЛУХАЛИ: 18.(7.3). Про продаж у приватну власність земельної ділянки 

гр. Киричку В. Б. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 19.(7.4). Про продаж у приватну власність земельної ділянки 

гр. Радчук А.Т. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ВИСТУПИЛИ: Кіндер О., Черняков В. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 



СЛУХАЛИ: 20.(7.5). Про надання пільги щодо сплати земельного 

податку. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 21.(10). Про перейменування вулиці Мечникова та провулка 

40 років Перемоги у місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 22.(15). Про затвердження Порядку оплати послуг за 

організацію та влаштування поминальних обідів за загиблими (померлими) 

військовослужбовцями Збройних сил України та інших військових формувань 

України, які загинули (померли) внаслідок військової агресії російської 

федерації проти України. 

Доповідає заступник начальника відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету міської ради Людмила Сачик. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 23.(16). Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради Людмила Сачик. 

ВИСТУПИВ  Олег Кіндер. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 24.(17). Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

ВИСТУПИЛИ: Дудка С., Кіндер О., Пініс І. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 25.(18). Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 26.(19). Про надання дозволу на отримання  кредиту у формі 

овердрафт. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ВИСТУПИВ Олег Уніга. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 27.(20) Про передачу газорозподільної системи. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ВИСТУПИЛИ: Кіндер О., Черняков В. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Олега УНІГИ завершити роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

  

Голова постійної комісії                                                                      Олег УНІГА                   

 

вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                               Наталія ПОЛІЩУК                           

                                

 


